Ruotsista on tullut kylmä.
On lämpimämmän
politiikan aika.
Ruotsi on fantastinen maa, jossa monet ovat onnistuneet toteuttamaan unelmansa.
Olemme tarttuneet aikaisin tulevaisuuden haasteisiin. Viime vuosina Ruotsi on
kuitenkin muuttunut kylmemmäksi. Kuilujen ja rasismin on annettu kasvaa. Erot
naisten ja miesten taloudellisissa edellytyksissä ovat kasvussa. Politiikka ei ole
ottanut vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä. Tiedämme, että maa, joka ei yritä olla
fantastinen kaikille, lakkaa hyvin pian olemasta fantastinen kenellekään. Siksi on
inhimillisemmän ja lämpimämmän politiikan aika – on aika valita uusi hallitus.
Ilmastomuutokset ovat aikamme suurin haaste. Kun maailman johtajat tapaavat
Pariisin ilmastohuippukokouksessa joulukuussa 2015, Ruotsin tulee voida osoittaa,
että on mahdollista tehdä päätöksiä, jotka laskevat päästömme kestäville tasoille.
Ruotsin tulee olla nykyaikainen ja inspiroiva edelläkävijämaa. Maailmalla ei ole varaa
ilmastopolitiikkaan, jossa maat odottavat kylmästi toistensa siirtoja sen sijaan, että
uskaltaisivat itse tehdä ensimmäisen siirron. Politiikan tulee lämmetä, ei ilmaston.
Ruotsissa tarvitaan uusia työpaikkoja, mutta Allianssin työ ei ole vähentänyt työttömyyttä. Sen sijaan elämästä on tullut erittäin vaikeaa ja ankeaa sille, joka menettää
työpaikkansa tai sairastuu. Haluamme panostaa ilmastoasioihin – aikataulussa pysyviin
juniin, esikaupunkialueiden kunnostukseen ja uusiin energiatehokkaisiin asuntoihin.
Vuonna 2018 useammilla henkilöillä tulee olla työpaikka ja nuorilla tulee olla mahdollisuus löytää opiskelu- ja työpaikka. Se on inhimillisempi ja lämpimämpi politiikka.
Kaikkien oppilaiden tulee voida viihtyä koulussa. Opettajan ammatin tulee olla
monien ammatillinen unelma ja kaikkien koulussa työskentelevien ammattitaidolle
ja luovuudelle tulee antaa tilaa. Hyviä ja huonoja kouluja ei saa olla, vaan kaikkien
koulujen on oltava hyviä. Vuonna 2018 huomattavasti useamman tulee pyrkiä
opettajankoulutukseen, opettajien tulee saada aikaa työlleen ja oppilaiden tulee saada
tukea ajoissa. Kylmän byrokraattisen ja kapitalistisen politiikan sijaan haluamme
lämpimän politiikan, enemmän opettajia ja enemmän aikaa jokaista oppilasta kohti.
Haluamme, että oppilaat saavat opettajansa takaisin.
Olemme vakuuttuneita siitä, että on mahdollista luoda Ruotsi, jossa ihmisiä yhdistää
yhteinen tulevaisuus pikemmin kuin tausta, ulkonäkö, uskonto, sukupuoli, ikä tai perhetilanne. Kahdeksan Allianssin kanssa vietetyn vuoden jälkeen on korkea aika saada
uusi hallitus ja lämpimämpi politiikka.
Voit osallistua itse vaalikampanjaan osoitteessa volontar.mp.se ja liittyä
Ympäristöpuolueen jäseneksi osoitteessa mp.se/bli-medlem
Tervetuloa!

”Ilmastokysymyksessä on kyse siitä, millaisen maailman haluamme jättää
jälkeemme lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Päästöjen vähentämisellä on kiire,
mutta asia on toteutettavissa. Ratkaisu ongelmaan on älykkäämpi energiankäyttö,
nykyaikainen juna- ja joukkoliikenne ja kertakäyttöyhteiskunnan lopettaminen.
Voimme tehdä Ruotsista globaalin esikuvan, joka ottaa vastuuta ja toimii
tiennäyttäjänä muille.”
Åsa Romson
Me haluamme:
l

että Ruotsi ottaa työssä kansainvälisen johtopaikan, jotta voimme jättää jälkeemme
paremman maailman lapsillemme

l

varmistaa, että ympäristöystävällinen vaihtoehto on aina helpompi ja halvempi.
Junamatkojen tulee olla lentomatkoja halvempia ja automatkoja nopeampia

l

panostaa uusiin ilmastohankkeisiin – junat ja linja-autot, uusiutuva energia,
miljoonaohjelman asuntojen kunnostaminen, ekomatkailu, kierrätys ja vintage.

”Luokan perällä istuva poika, joka on jo antanut periksi, tarvitsee opettajan, jolla on
aikaa ja joka uskoo häneen. Ja tyttö, jonka koko itsetunto riippuu siitä, saako hän
parhaat pisteet ja parhaat arvosanat – koulun tulee voida nähdä juuri hänet kaikkien kokeiden, arvosanojen ja tulosten takana. Kaikilla oppilailla on oikeus viihtyä
koulussa!”
Gustav Fridolin
Me haluamme:
l

että useammat valitsisivat opettajan ammatin. Opettajan ammattia tulee pitää
yhtenä tärkeimmistä ammateista. Siksi opettajien palkkoja tulee korottaa ja ottaa
rahat valtion kassasta

l

että opettajat ehtivät olla opettajia. Meidän tulee vähentää opettajien byrokratiaan
kuluvaa aikaa ja palkata kouluihin lisää työntekijöitä

l

että oppilaat viihtyvät koulussa. Koulujen tulee edistää oppilaiden terveyttä
ja lisätä kulttuuritarjontaa.

Lue lisää politiikastamme vaaliohjelmastamme tai sivulta mp.se
14. syyskuuta voit olla mukana luomassa nykyaikaisempaa Ruotsia

